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Voþgesina ðvîsa, tamsumas pakluoja
Juodbruvi nakteli, juodbruvi nakteli,
Gruodþiu apšerkšnuoja. }2

Puo pasauli braidi Marija tîriausi,
Nieks juos nepaþina, nieks juos
nepaþina,
Varda nepaklausi. }2

Á dures tur tuoli beldi, priglaust’ praði:
Pernakvuot ileisket, pernakvuot
ileisket,
Speiga neiðkçsu. }2

Nu duriû pravijes puons tarnaièiû lîpi
Ðunim voþpjudîti, ðunim voþpjudîti,
Pagailieja vîtas. }2

Šunîs juos nepûli, Marija paþëna,
Sugulen pri kuoju, sugulen pri kuoju,
Skausma juos ramina. }2

Marija Ðvenèeusi pakeliû oþsuka
Truobuon neturtinga, truobuon
neturtinga,
Ans juos neatstûmi. }2

Vargðas sarmatlîvâ tîsa ëðpaþina,
Kasni ans veèerç, kasni ans veèçrç
Kor jai gaut neþina. }2

– Man nieka nereik juk, tëk ðëltâ
prabûti
Nakteli speigûta, nakteli speigûta,
Ka pusnie neþûti. }2

Tamsumuo praþîda Þvaigþdie, nîti meti,
Varganuo truobelie, varganuo truobelie
Meili vîta rada. }2

Dîneli iðauða, naktis pasitrauki,
Sauleli þierieja, sauleli þierieja,
Jazuli sulaukiem. }2

JAZULI
SULAUKIEM
ALEKSANDRAVIÈIENË ANA,
KËLËMA ËÐ KELMËS
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Saulelës patekiejëms
Vasara. Bërþelë mienou. Prîðauðrë èiesos. Paslaptingë, tomsë naktëis apdarelç pu biðki,

mënota pu mënotas, jem ðvëisietë. Jau geruokâ pu ketoriû, ë ana tor pasëruodîtë – pasaulë
karalienë saulelë. Oþmëgdiusi apatënë þemës rotolë posë, amerikuonus ë vësus këtus,
katrëi mums îr pu kuojuoms, dabâ apðvëis këta posë, tou patio ë Lietovelë. Atneð naujë
dëina. Rîtû posie dongos jau nosëmaliavuojë porporënë avietiu ougu soltës spalvo. Graþoms
tuoks, ka nieka këta nebnuori, tik stuovietë ë viezietëis i tou tekontiuos saulës stebukla.
Dongos vën daugiau lëipsnuo, oþjimdams ne tik rîtënë posë, vuo oþkabindams ë ðmuota
ðiaurës. Vasaras naktimis saulelë maþâ temëigt. Kuokiuo vëituo nosëleid, nu tuos, gabalieli
parëitiejosi, viel këlst naujç dëinâ.

Vën rîðkiau gaisû ognës lëipsnuo rîtûs. Vësû spalvû joustas – oranþënë, tomsë smaragda,
vëiðniu kraujë, ruþavû kvietku – vëskas sosëmaiða dongaus begalîbie ë kas mënota mainuos.
Spalvuoms ðvëisiejont pasëruoda anuos lonka pavëdala paðalë gabalielis. Pati dâ neëðlindu-
si, përmiausç pasiunt sava spindoliû auksënius abrûsus. Sava ðvëisa apdongsta oþmëgusius
tomsius eglînus. Paþadën ëð mëiga paukðtelius. Oþgëid gamtuos dërëgoujems kuors.

Toukart ëð apatënës þemës rotolë posës ëðlend ë ana pati – dëdëlie, rîðki, rauduona
mûsa maitintuojë saulë, augalëjës ë gîvunëjës ëðganîtuojë. Saulelë, sauloþelë, saulotelë.
Kas mas, þmuonës, ba tavës? Nieks. Nelakiuotom bëtelës, nebûtom ðëlomuos, þemie vieð-
patautom omþëna naktës, tumsuos demuonâ anou oþkariautom. Par omþiu omþius neoþgesk,
saulelë – pasaulë karalienë.

Laimingë tëi, katrëi vasaras priðauðrçs îr matë saulelës patekiejëma, katrëi neoþmërðt
gamtuos, nenoþmuogie nu tortu ë piningû, nelek këtëms par galvas, rond laika pakeltë akis
i auðtontë auðrelë. Laimingë so përmâs stëpriuos energëjës spindolçs gavë palaimënëma
ëlgâ vasaras dëinâ. Kumet devinta adîna sotëkts þmuogos mon saka „Labs rîts!“, að anam
atsakau: „Laba dëina!“ Kuoks èe rîts, je saulelë patekiejë prið pënkës, vuo devîniuos jau îr
pakëlusi kor tatâ aukðtâ? Tiktâ þuolînâ dâ pëlnë rasuos deimantëniu aðaru. Basos gali
biegiuotë pu pëivas, valuotëis ë gertë i savi gaivi ë èîsta rîtmetini uora, tîluos paslaptis,
pasëkrautë sîluos sunkç, ëlgâ vasaras dëinâ. Vuo saulelë, jau aukðtâ nu þemës atsëplieðu-
si, praded ëlga keliuonë, dongaus skliautus apðvëisdama, ðëldîdama, kaitindama ë laimin-
dama pasauli neëðsenkontës kuosmënës galîbës ðvëiso.

Kas îr meilë?
Meilë ë saulë – abodo þuodç muotrëðkuosës gëmënies, vëinuods raidiû skaitlios. Abodo

þuodç nemërtingë ë omþënë. Meilë, kap ë gîvîbë a pats gîvenëms, doudama tik vëina karta.
Tou ðvënta jausma, pareidamë i ðiou pasauli, atsëneðam kap kraiti. No, bet ne vësë
sovuoþuojem pabudavuotë meilç paluocius ë anou, èîsta kap aðara, ësëleistë i sava tvër-
tuovë. Ne vësomet atrondam ðërdie kertelë, katruo ana jaustomës saugi, vo mums nu anuos
spindoliû bûtom gerâ, ramç, maluonç.
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Përmuoji meilë – vëina. Anuos nieks negal pakeistë. Mîlietë ë mërtë
îr doudama tik vëina karta. Bûn nelaiminga, tragëðka ë be atsaka
meilë. Ana sodëg, tçp ë neprigavosi partnerë ðërdëis gëlomuos.

Pamëlstama apëntâs ëð naujë. Oþsëdeg nauji lëipsna, vëltës.
Bet ana nebie tuoki kap përmuoji, atçjosi ëð pauglîstës svajuoniu,
pëlna paslaptiû, laukëma. Bluogâ, ka përmuosës meilës þëids dâ
neëðsëskleidës, neparuodîts þemç vëso sava graþomo ë paslaptin-
gomo, nnomërðt. Onkstëi novîtës ligo þuolelë, pakërsta dalgë.
Sodauþîtas, sotrîptuos, paniekintas meilës skuonis tuoks pat, kap
kartiûju metîliu. Anou jausi vësa omþio, kap kopra neðiuosîs puomietës
kraitë skrîniuo. Laimingë vësë tëi, katrëi þanatvie ont veselës þëida
tëkrus jausmus ëðraðë, pri altuoriaus prësëikë vëinintelç meilç,
nogîvenë bëndra gîvenëma, nesotrîpë ðeimuos þëdënë ognelës
porvënâs batâs. Laimingë ë anû vakâ, katrû vëinuodas pavardës,
vëinë ë tëi patîs tievâ. Tuokiuos ðeimuos gierëms îr gerams ëð
svçka, nesotrûkosë uzbuona. Omþëns gierëms. Anou gali gertë,
këik nuori, ë nikumet nebus gana. Kuoþna karta atrasi naujus puojû-
tius. Kuoks tuo gierëma skuonis? Kap ëð gëliausiuojë, tîriausiuojë ë
skaidriausiuojë ðaltënë versmies. Vondou – gîvîbë. Ba anuo þmuogos
negal ëðgîventë. Kuoþnos gorkðnis tuo gîvîbës eleksîra doud sîluos
darboutëis ë mîlietë. Nuorës, ka vësëms þmuonelems nikumet nu
mîlontiû lûpu nenodþiûtom driegnos ðaltënë gaivuos aruomats.

„Jegu jaunîstë þënuoto, vo senatvë galieto“, – saka ëðmintinga
liaudës patarlë. Vargs tâ përmâjç meilç, katra bûn somîniuojema,
dâ nespiejosi soðvîtietë vaivuorîkðtës spalvuoms, neëðauðosi kap
purpurinis vasaras rîtmetis, ëðbarstîta ër ëððvaistîta ne i tou dërva.

Ëlgâ ë kontrç rçk eitë pri përmuosës meilës lauþa. Neskobietë
soþvarbos soðëltë ë pajostë degontës lëipsnuos kaitra. Vo je da ne
tas lauþos? Vo jegu tas tëkrâsis oþ metu a këtû solëipsnuos? Nesko-
biek, përmuoji meilë, neskobiek. Neoþmërðk: ësëmîliesi gruoþi, lièî-
na, vo gîvënsi so karakterio. Gerâ ësëtiemîk, a tëkrâ tas, a ta, aple
katrou svajuojç, sapnie regiejç. Ar atsëlëips ðërdelë i këtuos ðërdelës
oþklausëma bei ðauksma? A ëðgërsi tou tîla, katruo plak dvë ðërdîs?

Sakuoma: jegu nelaiminga përmuoji þanatvë, këtas bûn laimin-
gas. Pasëtruopëj, ka sosëtink þmuonës ëð dvijû soskëlosiu laivû,
oþgimst jausmâ, ër i gîvenëma vondënîna ëðplauk abodo naujuo
valtie. Bûn... Bet balta jopelë velkama tëktâs vëina karta ë pri altuo-
riaus þvakë viel tedeg tik vëina.

Meilës þëdënë pagrëndënë korstîtuojë – muotrëðka. Nu anuos
vëdënës ðvëisuos, savëgarbas, tuolerancëjës, nesomîniuotu jausmû
prëklausa ðeimuos meilës rûmu pamûrankas tvërtoms. Tiktâs ont
stëpriû jaunîstës, kontrîbës ë valës somûravuotu pamatû meilës
rûmu longûs neoþges ðvëisa. Ana skleis energëjë, nuora gîventë,
mîlietë, augintë vâkus ë anûkus. Nu tuokiuos þëdënë ðvëisuos gerâ
vësëms. Tëms, katrëi tuokiuo ðeimuo, tëms, katrëms ëðpoulë laimë
sotëktë tîruos, kaitriuos meilës gîventuojus. Katrëms meilës skuo-
nis kuoþna dëina vës këtuoks. Naus, neatrasts, nepakartuojems,
kap ë pats þmuogaus gîvenëms.

Kas î laimë?
Laimë stuov ont tuos patiuos lëntînas lîgç kap saulë ë meilë.

Tëik pat lëtaru, ta pati gëmënë. Ana përmuoji, geruoji laimë, katra

pasëtink kû tik gëmusi þmuogo. Laimë – ka Pondëivielis paðaukë
ateitë i ðiou svieta. Skardos naujagëmë klîksmos nosklend
sterëliuos gëmdîklas skliautâs, skelbdams pasauliou: „Va, að ate-
jau! Að eso! Dabar torët monëm rûpintëis, muni keravuotë, padietë
sorastë sau vëita Þemës planetuo. Pondëivs davë gîvîbë, kraitiou
prëdiejë da ë pruota. Kâp mas tou pruota valdîsem, jau nu anuo
nebeprëklausa. Patîs torem anou keravuotë, vuoþuotë, kou dërbam,
kor esam, kas so momis ë so kou mes patîs, kou pasërinksem:
takelius, kelelius, kelius, porvînus, a doubës so prarajuom, a saulës
energëjës ðvëisa ë anuos palaimintë keliausem par vësa mûsa
omþeliaus keliuonë, ëiðkuodamë ëðmintëis muokslë, kninguos,
gimtuojie kalbuo ë tievînie.

Pasëikë muoksla aukðtomas raðîsem kningas, pëlnas pamuokîmu
ë patarëmu, katras ëðeidamë palëksem këtuoms kar tuoms. Vë-
suom sava ëðgaliem bûsem muokîtuojç, gluobiejç tëms, katrëi
nesopront, nemuok, neþëna. Ba mënkiausës panëberëjës, so dëdëlë
okato, diemesio bûsem tâs vedlçs vësa laika. Neoþmërðkem
pasëjimtë i tou kieli saulës sîluos ë meilës.

Përmiausç torem mîlietë patîs savi, pasauli, gimtôje þemelë,
sava artëmûsius. Mëilës ë geroma aura tor ðvëistë ëð tuola. Tuoki
þmuogo jau ëð kor tatâ pamatës þënâ – ons îr nepakartuojems,
paprasts, nuoðërdos, diel këta þmuogaus ons gal atëdoutë vësa
sava ðërdëis geroma. Je pasërinksem ðnapðë – lauks joudë por-
vînâ, bedognës, prapoulenë. Kloikiniesem bekeliem, neregiesem
kâp tek ë lëidas karto so mumis dëina praleidusi saulelë, ardîse-
muos, plaksemuos, skaèiuosemuos sava šeimuo, aldabîsemuos
ba prièînas, vën tik ëð dornuos zlastës. Ginsem ëð nomû patës so
vakâs, nosëjousë dërþa plaksem anus be gailestë, plûksemuos so
sogieruovâs, vajevuosemuos so vëso pasaulio, siesem i kaliejë-
mus kelëms metams arba net ligi gîvuos galvuos.

Pasërinkosës ðnapðë ë palaida gîvenëma, ne kou geriau gîven ë
muotrëðkas. So peilçs anuos kartâs nogûbëj sogîventënius ë sava
vîrus, kap gegotës palëikt lëkëma valç sava vakulelius. Cëgarietu
nepalçd ëð nagû, darba baiduos ëð tuola. Ne kû ë padërb net ë
idarbintas, juk ronkas vërp, nuosës mielëna, kepënas ëðsëplieto-
sës par vësa pëlva. Svçkata pragerta, pralakta. Klapats so tuokçs ë
ðeimâ, ë valstîbç. Tuokiû padogniu îr ðmuots. Ne gîven, vuo parazi-
toun. Vësëms ðnapðënems laimë pasëtruopëj tik tou ðtruopo, ku-
met nosëperk bambali liorlaka ë pasuotën eilënës duoklës praðunti
biesa. Narkuomanams laimë – sosëleistë kou greitiau sava duozë
arba pavuogtë kou nuoritâs, ka paskiau pardavë torietom oþ kou
nosëpërktë këta normelë kvaiðalû.

Baguoèems laimë – kou daugiau, nagus oþkompënos,
sosëglëmþtë skarbas. Ne ëð darba, vuo ëð aferu, vagîstiu, lëpëma
par këtû galvas. Perk maðinas, jachtas, liektovus, i bankus
prësëgrûd kou daugiau piningû, vo vën maþâ, vën neoþtenk. Tuokëi
pëlva ëðvertë stuov pri këlbasu, pîragu prëkrauta ðiepalë ë atsëvëipë
kap nagënës keikas, ka netor kuo jiestë. Katram torts, piningâ pa-
jem vërðo, ëð tuo þmuogaus jau nebier. Rëitus ëðtëisë ðvëtënas
oþsëinietëðkûs kurortûs, vuo ë tën vës tëik negerâ – atrond prièînu
pri kuo prëkëbtë. Anëms kiaurâ vëinas biedas.

... Saulë, meilë, laimë – neëðsenkontës gëliausiu vondënînu
gelmës. Këik anûs vondëns laðieliu, tëik tuos trîs geruosës laumës
tor spalvû, atspalviu. Kuoþnos padars vën këtçp sopront tû trëjû
simbuoliu galîbë. Tëk sâþiningâ dërbdamë, klausîdamë pruota,
katrou Pondëivs davë þmuogou, ëðlçsdams anou i Þemës planeta,
vësomet keliuonie sotëksem vësas tas tris fiejës.
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